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چكیده 
مقالهحاضربابهرهگیریازرهیافتنهادیبهتحلیلنارساییهاینظامجبرانخددمت
دربخشدولتیایرانمیپردازدواینپرسشمطرحمیشودکهنارساییهدایجبدران
خدمتدربخشدولتیایرانکدامند؟.برایپاسخبهاینپرسدش ایدنمقالده نقطده
عزیمترامطالعاتاکتشافیومبانینظری تحلیلدادههایآرشیوی نهادهایرسمی
وقوانینومقرراتحاکمبراینحوزهومقایسهتجارببینالمللیقراردادهاست.ایدن
تحقیقمقطعیدرحیطهپارادایمتفسیرگراییتعریفمیشدود.مندابددادههدادرایدن
تحقیقعبارتازمشاهداتمیدانی(مصاحبه) اسناددولتی منابدتاریخی روزنامهها و
سایررسانههااست.دراینپژوهشازمصداحبههداینیمدهسداختاریافتدهوعمیدقو
مطالعهدادههایآرشیویاستفادهشدهاست.آسیبشناسینهادهایرسمیحاکمبدر
اینحوزهازطریقمصاحبهباخبرگاناجراییوتحلیلآنهابابهرهگیریازتحلیلتم
صورتپذیرفتهاست.جهتانتخابهدفمندخبرگانازطرحنمونهگیریگلولدهبرفدی
استفادهکردیم.نتایجاینتحقیقنشانمیدهدکهنظامجبرانخدمتدرایرانعدووه

براینكهازمشكوتسداختاریرندجمدیبدرد متداثرازعوامدلزمیندهاینظیدرنظدام
بودجهریزی نظاممالیاتی نظداممددیریتعملكدرد نظدامشایسدتگی تعدددمراجدد
تصمیم گیریدرکشور ضعفدرشفافیتونظارت تفسیرپذیربودنقوانینومقررات 
قوارهدرنظامهایجبرانخدمتدربخشدولتیایران وضعفدرساختارهای


تنوعبی
تخصصینظاماداریدردولتومجلس است .
نارساییهایجبرانخدمت-نظامجبرانخدمت–نهادهایرسمی–

واژگانکلیدی:
عواملزمینهای–قانونمدیریتخدماتکشوری-تحلیلتم 


* دانشجویدکتریمدیریتدولتی دانشكدهمدیریتواقتصداد واحددعلدوموتحقیقداتدانشدگاهآزاداسدومی 
تهران ایران 
**استادمدیریت دولتی دانشگاهعومهطباطبایی(نویسندهمسئول) 
***استادمدیریت دولتی دانشكدهمدیریتواقتصاد واحدعلوموتحقیقاتدانشگاهآزاداسومی تهران ایران 
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مقدمه 
نظامجبرانخدمت حوزهاستراتژیکوکلیدیسازمانهاسدتکدهزمیندهالزمرابدرای
جذبمتقاضیانکار نگهداریکارکنانوهمچنیننیلبدهاهددافاسدتراتژیکسدازمان
یکند(عباسپور .)1195ایننظامبایدبراساسمؤلفههداییهمچدونعددالتو
فراهمم 
انعطافپذیریدرپرداخت شرایطمحیطکار ویژگیهدایشدغل تدوانمدالیسدازمان 
تمندیوایجادانگیزهدرکارکنانبنداشددهباشدد.نظدام
تامینحداقلمعیشتورضای 
غیرعادالنهوناصحی حممكناسدتباعدششدودکارکندانتدوشخدودراکداهشدادهو
بهدنبالکاردیگریباشندویابهعضویتسازماندیگریدرآیند(.سیدجوادین  .)1169

درایرانبخشعمومیبهجهتحجموظایفوفعالیتهایدولت گسترهوسدیعیاز

اقتصادایرانرابه خوداختصاصدادهاستوبخشقابلتوجهیازنیرویکدارکشدوردر
بخشعمومیشاغلمیباشند.درهمینحالسدهمقابدلتدوجهیازاعتبداراتعمدومی
کشوربرایپرداختحقدو کارکنداندولدتصدرفمدیشدود.براسداسگدزارشمرکدز
پژوهشهایمجلسشورایاسومی(1126؛)1دولت اعتباریمعدادلیكصددوپنجداهو
هفتهزارمیلیاردتومدان(حددود40درصدداعتبداراتعمدومی)درسدال1129بدرای
هزینههایپرسنلیشاغلیندستگاههایاجراییدرنظرگرفتدهاسدتکدهبدهایدنرقدم
بایستیاعتباراتمربوطبهحقو ومزایایکارکنانشرکتها بانکهاوبیمههایدولتی
رانیزاضافهکرد.اینامرحكایتازآنداردکهسدهمقابدلتدوجهیازبودجدهعمدومی
کشورمیشود.علیرغماینموضوعبازهمدولدتنتوانسدتهاسدت

صرفادارهنظاماداری
معیشتکارکنانخودراتامینکند هرچنددربسیاریازمواردشاهدتوزیددنامناسدب
اعتباراتعمومیبیندستگاههایاجراییدرزمینهاعتباراتمربوطبهجبدرانخددمتو

درنتیجهپرداختهایتبعیضآمیزهستیمکهدالیلمختلفیبراینامدرمترتدباسدت.
درهمینحالضعفدرقوانینعمومیکشورنیزدرتشدیداینوضعیتتاثیرگذاربدوده
است.قانونمدیریتخدماتکشوریبهعندوانقدانونمدادردرزمیندهجبدرانخددمت
کارکنانازضعفهایساختاریرنجمیبرد.اینامردرکنارضدعفدرسدایرنظدامهدای
پیرامونیسببشدهاستکهپسازگذشتدوازدهسالازاجرایاینقدانونبسدیاریاز
دستگاههایاجراییکشورازدامنهشمولاینقانونخارجشوند.نتیجهآنكهایدنقدانون
بهسندیناکارآمددرحوزهجبرانخدمتکارکناندربخشدولتیتبدیلشدهاسدتو
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درحالحاضرنیزدستگاههایاجراییدررقابتبرایخروجازدامنهشدمولایدنقدانون
قراردارند(مالكیوهمكاران .)1124چنینوضدعیتیدرکندارضدعفدرسدازوکارهای
شفافیتونظارتدرکشورامكانپرداختهایبووجهدربخشعمومیکشوررافدراهم
ودرعدینحدالمددیریتمندابدانسدانیدربخدشدولتدیایدرانرادراک درمدواردبددا
چالش هایجدیدرزمینهجذب نگهداری وایجادتعلقوتعهدسازمانیمواجدهکدرده
است.اینپژوهشازطریقشناختنظری بهرهگیریازتجدارببدینالمللدی وبررسدی
نهادهایرسمیوقوانینومقرراتحاکمبرجبرانخدمتبهتبییننارساییهایجبران
خدمتدربخشدولتیایراندردوسطحعواملدرونزاوزمینهایمیپردازدتدابتواندد
مبناییبرایطراحیمدلجبرانخدمتدرایرانقرارگیرد .
ادبیاتپژوهش 
عدالتوتساویدرجبرانخدمتکارکنان 

عدالتازجملهاصولپایهاینظامهایجبرانخدمتاسدتوبدهعندوانمعیداریبدرای
تخصیصپاداشوپرداختمبتنیبرعملكردبهتمامیکارکنانسدازمانمدورداسدتفاده
قرارمیگیرد.دریکنظامجبرانخدمت مفاهیمعدالتتوزیعیوعدالترویهایراباید
درهنگامتوسعهواصوحاتمربوطبهنظامهایجبدرانخددمتمدوردتوجدهقدرارداد.
برعادالنهبودنروشهایارزیابیعملكردوافزایشپرداخدتبدرمبندای

عدالترویهای
شایستگیتاکیددارد.عدالتتوزیعیبرعادالنهبودنرتبهبندیهاوافزایشدریدافتیهدا
درمقابلکارانجامشدهمتمرکزاست(.پاینز .)9002نتایجتحقیقاتهنمدان ()1229
نشانمیدهدکهادراكکارکنانازعادالنهبودننظامجبرانخدمتدرسازمانبهپدنج
عاملبستگیدارد:عملكردبایدبهوضوحتعریفشود پاداشهابایدبهاطدوعکارکندان
برسند پاداشبایدمتناسبباعملكردمطلوبباشد فرصتبهبودعملكدردبایددوجدود
داشتهباشدورابطهبینپاداشوعملكردبایدهموارهموردتأکیدمدیریتسدازمانقدرار
داشتهباشد .
پرداختهایمبتنیبرعملكرد 


ازچالشهایروبده

پرداختهابراساسعملكردناشی

بهپرداختهایتشویقییا

تمایل
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نگوندهپرداخدتهدادرسدازمانهدای
رشدرقابتشدیداست.بااینكهدرجاتموفقیتای 
یکنندد
مختلفمتفاوتاست ولیآنهانقشبسیارمهمیدرانگیدزشکارکندانایفدامد 
دکارکنانرابهگونهایبرانگیختدهکندد

(خلیلنژاد .)1197یکنظامجبرانخدمتبای
کهدرراستایتامینمنافدسازمانرفتارکنند.بهطورکلی اهددافنظدامپرداخدتبدر
یتواندرسهدستهکلیمطرحنمود:افرادرابهعضویتدرسدازمان؛
مبنایعملكردرام 
انجامفعالیتبابهرهگیریازحداک رمهارتوماندندرسدازمانترغیدبکندد(کداس 
.)9009بررسیپژوهشهایانجامشدهدراینزمینهنشانمیدهدتوشبدرایمعرفدی
بهدهههدای1290و1220وبدهبرخدیاز

پرداختمبتنیبرعملكرددربخشعمومی
یگردد(سازمانهمكداریوتوسدعهاقتصدادی( )9004کاردوندا 
کشورهایOECDبرم 
(.))9006یافتههایحاصلازمطالعاتانجامشدهنشانمیدهددرکشدورهایمختلدف
درزمینهاجراینظامپرداختمبتندیبدرعملكدردتفداوتهداییوجدوددارد.همچندین
یافتههاحكایتازایندارندکهانگیزهاستفادهازنظدامپرداخدتمبتندیبدرعملكدرددر
کشددورهایمختلددفمتفدداوتبددودهاسددت.بانددکجهددانیدرگزارشددیتحددتعنددوان
درحالگذار اینگونده

«انعطافپذیریپرداختوعملكرددولت»()9015درکشورهای
یتواندد
قانعطافپذیریپرداخدتمد 

نتیجهگیریمیکندکهارائهمشو هایمالیازطری
عملكردکارکنانرادربوروکراسیهایدولتیبهبدوددهدد.سدازمانهمكداریوتوسدعه
اقتصادیدرگزارشیتحتعنوان«خطمشدیهدایپرداخدتمبتندیبدرعملكدردبدرای
مستخدمیندولتی ()9004نشانمیدهددوسومکشورهایعضدوOECDپیونددهایی
برقرارکردهاند .

رامیانارزیابیعملكردوپرداختدرخدماتکشوری
پرداختبهمدیرانارشدومقاماتسیاسیوسازوکارهایکنترلیآن 

بررسیمطالعاتانجامشدهنشانازآنداردکهموضوعجبرانخدمتمقاماتومدیران
ارشداجراییبامباحشمربوطبهحوزهنظارتوشفافیتگدرهخدوردهاسدت(دبیرخانده
هیأتکارفرمایانبخشعمومی 9012؛قانوننظارتغیراجباریقبرس9002؛قدانون
شفافیتپرداختبخدشعمدومی لتدونی 9017؛گدزارشدولدتنیوزیلنددازشدفافیت
پرداختمدیرانارشد.)9017نتایجپژوهشهدایایدنحدوزهنشدانمدیدهدددراک در
کشورهاسازوکارهایکنترلیبرایحقو مدیرانارشداجراییومقاماتارشدبدهطدر 
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مختلفوبنابهدالیلمختلفموردتأکیدوتوجهبودهاست.درحوزهپرداخدتمددیران
ارشداجراییومقاماتعالیرتبهدرادبیداتحدوزهجبدرانخددمتدربخدشعمدومی
مهمترینپژوهشیکهارائهشدهاستتوسطبرانی ()9016وتحدتعندوان«تنظدیم
پرداختهایمدیرانارشددربخشدولتیونیمهدولتیدراتحادیهاروپا»میباشد.ایدن
هایحاکمبربخشهایدولتدیونیمدهدولتدیدر

اقداماتوخط 
مشی

مطالعهبهبررسی
میاناعضایاتحادیهاروپادرزمینهتنظیمحقو مقاماتاجراییردهباال بینسالهدای
9009تا9017میپردازد.دراینتحقیقمفاهیمسیاسی مدیریتی قانونیواجتمداعی
سیاستهایتنظیمیدرهشتکشورمنتخباتحادیهاروپایعنیهلند بلژیدک فرانسده 
آلمان ایتالیا لهستان سوئدوبریتانیایکبیرموردموحظدهقدرارگرفتدهاسدت.ازایدن
ارزیابیتغییراتبینکشوریبرحسبمیزانپاداشها ساختارحقدو هدا موضدوعهداو
موحظاتدرخصوصمیزانپرداخت مقرراتمیزانحقو وتعیینحدودگروههداییاز
مقاماتکهدرمعرضتنظیمهستندنشاندادهشدهاست.پژوهشهایاینحوزهنشدان
میدهددراک رکشورهاسازوکارهایکنترلیبرایحقو مدیرانارشداجراییومقامات
ارشدبهطر مختلفوبنابهدالیلمختلفموردتأکیدوتوجهبودهاست .
شفافیتونظارت 

درادبیاتمربوطبهاصوحمدیریتبخشعمومیگفتهمیشودکدهبددونشدفافیتدر
روابطمالیبخشعمومی راهكارهایتقنینیونظارتیمعطوفبدهافدزایشبهدرهوریو
کاهشفساد چنددانکارآمددنیسدتند.ایدننتیجدهبدرایدنفدرضاسدتکده سداختار
بروکراتیکمستعدافزایشدریافتیها باالخرهراهكاراحتمالیقانونییامقرراتیمناسدب
برایسوءاستفادهراپیداخواهدکردوبرعكسدرمحیطشفاف حتیدرصدورتوجدود
بسترمساعدقانونیبرایسوءاستفاده احتمالاضافهبرداشدتازمندابدعمدومیکداهش
پیداخواهدکرد(.برتوك 9009؛مرگل .)9019طیدههاخیر حدداقلبدیشاز4
حرکتیانهادجهانیمعطوفبهشفافیتمالیبخشعمومیایجادیاتقویتشدهاسدت
تپدذیریمدالیمخدارجعمدومی( )PEFA
یتوانبدهمسدئولی 
کهازجملهایننهادهام 
تپدذیریاجتمداعی
دولتهایشفاف) )OGPمشارکتجهانیبدرایمسدئولی 
مشارکت 
)(GPSA

حرکتجهانیبرایشفافیتمالی )(GIFT

حرکدتجهدانیبدرایشدفافیت
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بودجهای مسئولیتپذیریومشارکت( )BTAPوطرحبودجههدایبدازباندکجهدانی
) (WBIOGاشارهکرد(آتشبار .)1124درکنارنظارتبیرونیوسازوکارهایشفافیت
متكیبرانتشارعمومیدادههایپرداختمالیبهعوامدلبخدشعمدومی سدازوکارهاو
نظامهایینیزبرایتقویتنظارتدرونیبراینپرداخدتهداتوسدعهدادهشددهاسدت.از
جملهمهمتریناینسازوکارها حرکتبهسمتحسابواحدخزانهدرانجامدریافدتهدا
وپرداختهایعمومیاست.بهطورکلی ساختارهایکارآمددمددیریتمالیدهعمدومی
( )PFMعموماًبربسترسامانههایاطوعاتیمدیریتمالیعمومی( )PFMISبهروزو
کارآمدشكلمیگیرند.درکنارحسابواحدخزانه حرکتبهسمتمالیاتبدرمجمدوع
درآمدنیزازجملهابزارهایشفافسازیدریافتیهایعوامدلبخدشعمدومیبدهشدمار
میرود.نظاممالیاتیمبتنیبراخذمالیاتازمجموعدرآمد تمامانواعدرآمدازمنشاء
عمومیوخصوصیرازیرنظرمیگیردوبهاینترتیدب امكدانبدروزبرخدیفسدادهای
ناشیازفعالیتعوامدلفعدالدربخدشعمدومیازمسدیرهایغیدرمتعدارف(ناشدیاز
اطوعاتدرونی تخطیکنندهازاصلتعارضمنافددرفعالیتدربخشعمومی حرکدت
یکند .
ازبخشعمومیبهخصوصیوبالعكس)کاهشپیدام 
نهای مؤثربرنظامجبرانخدمت 
عواملزمی 

صرافوآراسته()1194چهارعاملزمینهایشاملفرهنگ نظامقانونیددسیاسدی  
سرمایهانسانی ونظاماقتصادی رابرنظامجبرانخدمتمدوثرمدیدانندد.مطالعدات
دیگرنشانمیدهدعووهبرعواملزمینهاییادشدهدرباال عواملمتعدددیگرینظیدر
نظامهایمالیاتستانی بودجهریزی مددیریتعملكدرد قانونگدذارینیدزبدرنظدامهدای
جبرانخدمتموثرند(گزارشمرکدزپدژوهشهدایمجلدسشدورایاسدومی .)1124
عبدالحمیدوبارادی()9010درمطالعهایکهتحدتعندوان
انجامدادهاندبهنقشعواملزمینهایدرحوزهجبدرانخددمتدر

پردازندوبیانمیدارندکهعواملینظیرضعفدرشفافیتونظارت عددم

کشورمصرمی
انتشارعمومیاطوعاتحقو فسداداداری وفقدداننظداممددیریتعملكدرددرکندار
ضعفدرنظامقانونگذاریاینکشورسببشدهبیشاز50نوعنظامپرداختدربخدش
دولتیوجودداشتهباشدکهازجملهدالیلاصلیمشكوتحاکمبرپرداخدتدربخدش
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دولتیاینکشوراست .
بررسیپیشینهموضوعدرداخلوخارجازکشورحكایتازاینداردکهنظامجبران
یهدایمطالعداتیفراواندی
خدمتدربخشعمومیحوزهایاستکهبداخههداوکاسدت 
روبروست.ازآنجاکهدرپژوهشهایخارجیوداخلی وضعیتجبرانخدمتدرایدران
وچگونگیبهبودآنمغفولماندهاستاینپژوهشبدارویكدردیاکتشدافیودرقالدب
رهیافتنهادیبهتبیینچراییوچیستیمشكوتحاکمبرجبدرانخددمتدربخدش
ایمیپردازد .


رونینظاموعواملزمینه
دولتیایراندردوسطحعواملد
پرسشهایپژوهش 

باتوجهبههدفپژوهش که«تبیینوتحلیلنارسداییهدایجبدرانخددمتکارکنداندر
بخشدولتیایران»است پرسشمحوریپژوهشایناسدتکده«نارسداییهدایجبدران
خدمتکارکناندربخشدولتیایرانکدامند؟».یافتنپاسخیمناسببرایایدنسدئوال 
نیازمندطرحپرسشهایفرعیوپاسخگوییبهآنهااستکهبرایناساس پرسدشهدای
فرعیذیلطراحیشدهاند:الف)نهادهایرسدمیجبدرانخددمتدرایدرانکدامندد؟ب)
قوانینومقرراتحاکمبرنظامجبرانخدمتدربخشدولتدیایدرانکدامندد؟ج)اصدول
عامجبرانخدمتدربخشدولتیبراساستجارببدینالملدیکدامندد؟د)نظدامجبدران
خدمتدربخشدولتیایرانباچهمشدكوتفندیومحتدواییمواجدهاسدت؟ه)عوامدل
زمینهایتاثیرگذاربرجبرانخدمتدربخشدولتیایرانکدامند؟اینپژوهشبرآنستكه
ازطریقپاسخبهاینپرسشها نارساییهایجبرانخدمتدربخشدولتدیایدرانراازدو
هایزمینهایمشخصکند .


هایدرونیومولفه

منظرمولفه
روشتحقیق

مقالهحاضردرچارچوبرهیافتنهادیتنظیمشدهاست.بدرایدنمبندانقطدهعزیمدت
خودرامطالعهنهادها قوانینورویههاوترتیباتناشیازآنهداقدرارمدیدهدد.رهیافدت
نهادیازروشهایتوصیفی–نهادی قانونی–رسمیومقایسهای–تداریخیاسدتفاده

میکند(رودس.)94 1195باتوجهبهویژگیاول توصیفوتحلیلنهادهدایرسدمی 
میدهد.اینامربرایشناختوضدموجودنظام
بخشعمدهایازاینتحقیقراتشكیل 
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بهدایآنضدرورتدارد.انتخدابهدفمندد
جبرانخدمتدربخشدولتیایرانوآسدی 
نمونددههدداییازگددزارشهددایمتولیدانونهادهدداینظددارتیدرزمینددهحقددو ومزایدای
دستگاههایاجراییومصاحبهباشماریازکارشناسانوخبرگداندانشدگاهیواجرایدی
برایبررسیعملكرددستگاههایاجراییدراینزمینهونقاطقوتوضدعفنظدامهدای
مربوطبااستداللاستقراییصورتگرفتهاست.درچارچوبویژگدیقدانونی–رسدمی 
قانوناساسیوسیاستهایکلینظامادارینقطهعزیمدتشدناختنهادهدایفعدالدر
اینحوزهقرارمیگیردوقوانینومقرراتحاکمبرجبرانخددمتبداتاکیددبدرقدانون
مدیریتخدماتکشوریبهعنوانقانونمادر درزمینهجبرانخدمتبررسیمیشدود.
اینویژگیمهمترینمحوریاستکهموجباتخاذروشنهادیبرایاینتحقیدقشدده
است.ویژگیتطبیقی–تاریخیدرتحلیلنارساییهایجبرانخدمتکارکنانوتحلیل
یشود.البتهویژگیتاریخیبهریشدههدایتداریخی
تطبیقیتجارببینالمللیمنعكسم 
نارساییهاینظامپرداختمحدودمیشودودراینتحقیق درحددسترسیبهمنابدو
مستنداتنمودچندانیندارد.درچارچوبتحلیلتطبیقی کدههددفاسدتخراجاصدول
عامنظامجبرانخدمتاستبهمقایسهجبرانخدمتکارکنداندرسدطحملدیهشدت
یپردازیم.بررسدیتجداربایدن
سهایششوجهیم 
کشوربااستفادهازمدلتحلیلمقای 
کشورهابرایشناخترویههایمشتركاحتمالیمیانآنهاصورتمیگیردتادرصورت
قابلیتکاربرد برایتبییننارساییهایجبرانخددمتدربخدشدولتدیایدرانازآنهدا
متفاوتدولتهایملدیبده

استفادهشود.آنچهدراینجااهمیتداردآگاهیازپاسخهای
یکندد(رز 
مسائلمشابهومشتركاستکهفرصتیادگیریودرسآموزیرافدراهممد 
بهآنهاانتخابوبااسدتفادهاز
)1120؛لذاتجاربکشورهایمنتخببراساسدسترسی 
مدلباهممقایسهمیشودواصولعامجبرانخدمتازآناستخراجمیگدردد.تحلیدل
تطبیقیماهیتتفسیریداردواساسرابرکمیکدردنمولفدههدانمدیگدذاردمگدردر
مواردیکهمبنایمقایسههاکمیاست.گرچهاینشیوهباضوابطاثباتگراییسدنخیت
ندارداماباجهتگیریکیفیرویكردنهادیسازگاراست .

یشدود.از
پژوهشپیشرودرحیطهپارادایمتفسیرگراییونظریهنهادگراییتعریدفمد 
اینروادراكوشناختمحققدرتحلیلنتایجپژوهشسهمبسزاییداشدتهاسدت.مندابد
دادههادراینتحقیدق عبدارتازمصداحبه مشداهداتمیددانیواسدناد مندابدتداریخی 
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دادههایکمیبدهطدور
دادههایکیفیرابا 
روزنامههاوسایررسانههااست.بهاینمعناکه 
همزمانترکیبمیکند.تحقیقازبعدزمانمقطعی استونهادهایرسدمیوقدوانینو
مقرراتدرصورتیکههنوزبراینحوزهحاکمباشندموردمطالعدهقدرارگرفتدهاندد.بدرای
آسیبشناسینهادهایرسمیوقوانینومقرراتحاکمبرجبرانخددمتعمددتاممددیران
عالیومیانیدستگاه هایمتولیوخبرگداناجرایدیبدهعندوانمصداحبهشدوندهانتخداب
شدهاند.براساسرویكردنهادگرایی انتخابهدفمندنمونههادردستورکارقرارگرفتکده
بههمینمنظورطرحنمونهگیریزنجیرهای(گلولهبرفدی)بدراینموندهبدرداریمناسدبو
هدفمندازجامعههدفپژوهشیانتخابشد.تحلیلنتایجمصاحبهبداخبرگدانازطریدق
تحلیلمضمونیاتمصورتپذیرفتهاست.مضمونبیانگرنكتهمهمیدردادههدادرمدورد
ایازدادههارانشدان


هایپژوهشاستوتاحدودیمعنیومفهومالگویمجموعه
پرسش
میدهد.تحلیلمضمونهمانندبرخیدیگرازروشهایتحلیلدیماننددتحلیدلگفتمدان 
روشتحلیلپدیدارشناسیتفسیریونظریهدادهبنیاد درپیتشدریحالگوهدایدادههدای
کیفیاست.بااینتفاوتکهتحلیلمضمونبهطورکاملبهاصولنظریهدادهبنیداد(کده

مستلزمتحلیلبهمنظوررسیدنبهنظریهاست)وهمهمراحلآنپایبنددنیسدت.تحلیدل
مضمونبرخوفنظریهدادهبنیادبهیکچارچوبنظریوابستهنیستکدهازقبدلوجدود
داشتهباشدولذاازآنمیتواندرچارچوبهاینظریمتفاوتیاستفادهکرد(البتدهندهدر
همهچارچوبها)وهمچنینمیتوانازآنبدرایکارهدایمختلدفبهدرهگرفدت(عابددی
جعفری تسلیمی فقیهی شیخزاده .)1120ازآنجاکدهتحلیدلمضدمون تحلیدلکیفدی
است پاسخروشنوسریعیدرمورداینكهمقداردادههایمناسبوموردنیازچقدراسدت
کهبروجودمضمونیااطو آنداللتنمایدوجودندارد.بندابراینقضداوتپژوهشدگردر
رابطهبامضمونضروریاست(براونوکورك .)99 9007برایجمددآوریدادههدای
مددوردنیددازبددرایتحلیددلنهددادیازابددزارمصدداحبه(درابتددداسدداختارنیافتددهودرادامدده
ساختیافته)استفادهشدهاست.برایاینمنظوربهطورهدفمنددهنفرازمتخصصان

نیمه
حوزهمنابدانسانیوجبرانخدمتوکارشناسانومدیرانارشددولتیشاغلدرنهادهدای
رسمیحاکمبرجبرانخدمتکارکنانکهدارایحداقل90سدالتجربدهکداریبودنددو
میتوانآنانراواجدمرتبهخبرگیدانستانتخابشددند.مشخصداتخبرگدانبدهشدرح
میباشد .
جدول 1
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جدول.1مشخصاتخبرگانموردمصاحبه 
تجربه 
 99
 90

تحصیوت 
سن 
فو لیسانس
 56
حسابداری 
دکتریوعضوهیات
 52
علمی 

 99

 49

 50

 60

 96

 74

 50

 60

 96

 41

 14

 75

 14

 79

 14

 60

سمتاعضاینمونه 
مدیرکلخزانهوزارتاموراقتصادودارایی 
مدیرعاملورئیسهیاتعاملسازمانحسابرسی 

معاونفنیوحسابرسیاموراقتصادیوزیربناییدیوانمحاسبات
فو لیسانس 
کشور 
رئیسسازمانبازرسیکلکشور 
قاضیعالیرتبه 

نظامهایپرداختسازماناداریو
فو لیسانسمدیریت  رئیسامورمدیریتمشاغلو 
استخدامیکشور 
استراتژیک 
معاونپارلمانیومنابدانسانیوقتسازماناداریواستخدامیو
دکتریمدیریت
عضوشورایتوسعهمدیریتوسرمایهانسانی 
دولتی 
معاونقضاییدرامورتوسعهومدیریتمنابددیوانعدالتاداری 
دکتریحقو 
فو لیسانساقتصاد مدیرکلاسبقدفتراموراقتصادکونومشاوررئیسسازمانبرنامه
وبودجهکلکشور 
نظری 
مدیرکلامورآموزشعالیسازمانبرنامهوبودجهکشور 
دکتریاقتصاد 
مدیرکلوقتنظام هایپرداختوساختاروتشكیوتسازماناداری

دکتریمدیریت
واستخدامیکشور 
دولتی 

تفسیر/تحلیلدادهها 

گردآوریو
فرایندکدگذاریتاتحققکفایتنظریادامهیافتوحدتوقفانجاممصاحبههابداایدن

معیارمشخصشد.بهاینترتیبدرمجموع929نكتهکلیدیباکددهاینشدانگرطدی
 10مصاحبهاستخراجشد.درگامبعدی ایننكداتکلیددیدرقالدبمفداهیمانتزاعدی
مفهومسازیشدندودرادامهمضامینپایهومضامینسازماندهندهپدژوهشازطریدق
تبیینوارتباطدهیمیانآنهاپدیدآمدند.طولمدتهریکازمصاحبههابدینیدکتدا
دوساعتمتغیدربدودکدهبداموافقدتمصداحبهشدوندگانضدبطوبوفاصدلهازسدوی
پژوهشگرپیادهشدهوفرایندتحلیلآنهداشدروعگردیدد.نخسدتینمرحلدهدرفرایندد
کدگذاریمصاحبههانیز کدگذاریبازاستکهطدیآن کددهایاولیدهازبطدننكدات
استخراجشدند.اینکدهادردادهذیلطبقههایمفاهیمکهکلیتروانتزاعیترهسدتند
دستهبندیشدهاند.هرچندمفهومنزدیکبههمنیزدرادامهذیلگروههایکلیترتحت
عنوانمضامینپایهطبقهبندیشدهاندکهدرنهایتمضامینسازماندهندهپدژوهشرا
اند.بهمنظورافزایشپایاییواعتباریافتهها گردآوریوتحلیلدادههابده

بهوجودآورده
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صورتهمزمانصورتپذیرفتهاست.بهاینترتیبمفداهیمتحلیدلنهادهداوقدوانینو
مقرراتحاکمبربخشدولتیایرانمبتنیبر140کداولیههستند.جددول9نموندهای
هارانشانمیدهد .


ازاستخراجکدهایاولیهازمصاحبه
ایازاستخراجکدهایاولیهازمصاحبهها 


.نمونه
جدول2
ردیف 

نكاتکلیدی 

PA93

برهمزدنساختارنظدارتکننددهبدربودجدهومجدامدعمدومی حددذفمعاونددتنظددارتسددازمان
برنامهوبودجه 
بنگاههایدولتیدرسازمانبرنامهوبودجهکشور 


 PA112

خروجدستگاههایاجراییازدامنهشمولقانونمدیریتخددمات ضعفدرنظامقانونگذاری 
کشوری 

PA118

کدهایاولیه 

وجودتبعیضدرپرداختهایبخشعمومی 


تندددوعبووجدددهدرنظدددامهدددای
پرداخت 



مفهوماختصاصیافتهاندکهشامل49مفهوممنحصدر

اینتعدادکداولیهدرمجموعبه110
بهفردشدهاند.برهمیناساسهریکازمضامینپایهنیزخودازیکیاچندمفهومتشدكیل
شدندکهآنمفاهیمدرواقدبیانگرنارساییهایجبدرانخددمتدربخدشدولتدیازمنظدر
نهادهایرسمیوقوانینومقرراتحاکمبربخشدولتیمیباشدند.بدرایدناسداستمدامی
929کداولیهعومتگذاریشده به64مضامینپایهاشارهداشتهانددکدهبداحدذفمدوارد
مشابه 59مضمونپایهحاصلودرنهایدتایدنمضدامیندر19مضدمونشدامل7عامدل
درونزاو7عاملزمینهایسازماندهیشدهاند.درسدازماندهیمضدامیننهدایی اصدولعدام
المللینیزمورداستفادهقرارگرفتهاند .


ایتجارببین

مستخرجازمدلتحلیلمقایسه
ایازاستخراجمضامینسازماندهندهازمضامینپایه 


.نمونه
جدول3
ردیف 

مضامینسازمانیافته 

مضامینپایه 

1

عدالتدرپرداخت 
عاملدرونزا» 

«

مجوزهایقانونیخارجازنظامپرداخت 
استفادهازدرآمدهایاختصاصیبرایپرداختحقو ومزایا 
تنوعنظامهایپرداخت 


9

شفافیتمالی 
عاملزمینهای» 

«

انتشارعمومیاطوعاتحقو 
حسابواحدخزانه 
منشاءهایدرآمد 

مالیاتازمجموعتمامی
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تحلیلنهادی 
اینبخشبهشناسایینهادهایرسمیوقوانینومقرراتحاکمبدرجبدرانخددمتدر
بخشدولتیایرانمیپردازد .

شناسایینهادهایحاکمیتیمتولیجبرانخدمت 
قانوناساسیمهمترینسندتعیدینکننددهنقدشهداومسدئولیتهدادرنظدامسیاسدی
جمهوریاسومیایراناست.اصولقدانوناساسدیمحددودهکلدیوظدایفواختیدارات
قانونیقوایسهگانهوبرخینهادهایحكومتیراترسدیممدیکندد.بدهموجدبقدانون
اساسیوظایفیبرعهدهمجلسشورایاسدومی سدازماناداریواسدتخدامی سدازمان
برنامهوبودجه هیاتوزیران دیوانمحاسبات مجمدتشخیصمصلحتنظام سدازمان
بازرسیکلکشورودیوانعدالتادارینهادهشدهکدهبدهنحدویازانحداءچدهازبعدد
اجراییومقررهگذاریوچهازبعدنظارتیوتقنیندیبدهحقدو ومزایدایکارکنداندر
ییابد(ندک.اصدول161 119 197 110 61 44 45
بخشدولتیدرایرانارتباطم 
و .)165
پسازقانوناساسی قوانینعادیدرسطحفروتریسازمانهایمتولیاینحدوزهرا
تعیینمیکنند.بهموجبقانونمدیریتخددماتکشدوریمصدوب1197وظدایفیبدر
عهدهسازماناداریواستخدامیکشور هیاتوزیران شورایحقو ودستمزد شدورای
توسعهمدیریتوسرمایهانسانی وهمچنینشورایعالیادارینهادهشدهاسدت(ندک.
مواد75تا61 61 60 79تا115 90 66 67 65و.)117قانونتشدكیلسدازمان
حسابرس دیمصددوب1179سددازمانحسابرس دیراموظددفبددهبازرس دیقددانونیوامددور
ساالنهیموسساتوشرکتهایدولتیوبانکهاوسایردستگاههانظیربنیاد

حسابرسی
مستضعفان بنیادشهیدو...کردهاست(نک.تبصره9مادهواحده).همچنینبهموجدب
قانوناحكامدائمیبرنامههایتوسعه هیاتامندایدانشدگاههدانیدزازجملدهنهادهدای
مرتبطباحوزهجبرانخدمتکارکنانمدیباشدند(ندک.مداده.)1درمدوردآندسدتهاز
شدهاند مجمدعمدومیآنداندر
شرکتهایدولتیکهازشمولقوانینعمومیمست نی 
زمینهحقو ومزایادارایاختیاراتقانونیمیباشند(.نک.ماده()4قدانونرفددمواندد
تولیدرقابتپذیر...مصوب1125وماده()41قانوناحكامدائمدیبرنامدههدایتوسدعه).
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همچنینوزارتاموراقتصادیوداراییبهموجبقانونتشكیلوزارتامدوراقتصدادیو
تنظیمسیاستهایاقتصادیومدالیکشدوروهمچندین

داراییمصوب1141درزمینه
تخصیصوپرداختاعتباراتمصوببودجهکلکشوراعمازاعتباراتجاریوعمرانیو
اختصاصی بهحسابهایبانكیوزارتخانههاوموسساتوسایردسدتگاههدایاجرائدی از
طریقخزانهکلکشورباحقو ومزایدایکارکنداندربخدشدولتدیدرایدرانارتبداط
ییابد(.نک ماده.)1نهادهایمذکورهریکبهنحویدرجبرانخدمتکارکناندارای
م
نقشومسئولیتهستند.نمودار1نهادهایرسمیحاکمبرجبرانخدمتکارکنداندر
بخشدولتیایرانرابهتصویرکشیدهاست .
رهبری

شورایعالیانقالبفرهنگی

مجمعتشخیصمصلحت

قوه
مجریه

قوهمقننه

سازمانبازرسیکل
کشور

هیئت
وزیران

شورایعالیاداری

مجلسشورای
اسالمی

قوهقضاییه

دیوانعدالتاداری

مرکز
پژوهشها

دستگاههای
اجرایی

سازماناداریو
استخدامی

وزارت
اقتصاد

سازمانبرنامهو
بودجه

کمیسیونهای
مجلس
دیوانمحاسبات
هیئتتطبیق
مصوباتدولت

مراجعقانونیکلیه
دستگاههای
اجراییکهاز
شمولقانون
مدیریتخارج
شدهاند.

شورایحقوقو
دستمزد

خزانهکل
کشور

شورایتوسعه
مدیریت

سازمان
حسابرسی
عمومی

نمودار  .1وضع موجود نهادهای رسمی حاكم بر جبران خدمت در بخش دولتی ایران
(تدوین از نویسندگان)
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قوانینومقرراتحاکمبرنظامجبرانخدمت 
علیرغمدامنهشمولوسیدقانونمدیریتخدماتکشوریمصدوب1197کدهبراسداس
ماده()116اینقانونمقررشدکلیهوزارتخانهها موسساتدولتی شرکتهدایدولتدی 
موسساتونهادهایعمومیغیردولتیوکلیهدستگاههاییکهشدمولقدانوندرمدورد
آن هامستلزمذکریاتصریحناماستازقبیلشرکتملینفتایران سازمانگسترشو
نوسازیصنایدایران بانکمرکزی بانکهاوبیمههایدولتیدردامنهشمولاینقانون
قرارگیرند لكنباگذشتنزدیکبه19سالازاجرایاینقدانونشداهدتندوعوتك در
نظامهایجبرانخدمتدرگسترهبخشعمومیکشورهستیم.نتایجبررسیهایانجدام
شدهنشانازآنداردکهدرحالحاضربیشاز40نوعنظامجبدرانخددمتدربخدش
دولتیایرانحاکماست  .
اصولعامجبرانخدمتبراساستجارببینالمللی 

دراینبخشاصولعامجبرانخدمتبرگرفتهازتجربیاتکشورها وازطریقمددلشدش
وجهیتحلیلمقایسدهای(شدكل)1اسدتخراجشددهاسدت بددینشدكلکدهبدابررسدیو
مقولهبندیآثاریکهدربارهجبرانخدمتدرسایرکشورهامنتشدرشدده محورهدایاصدلی
موردپرسشدرجبرانخدمتدرکشورهایمختلفموردمقایسهقرارگرفتهاست .


شکل  -1مدل تحلیل مقایسهای نظام جبران خدمت(تدوین از نویسندگان)
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ازمطالعهتجارببینالمللیاصولعامزیراستخراجگردیددکدهمدیتواندددرشناسدایی
آسیبهاینظامجبرانخدمتکشورمورداستفادهقرارگیرد :

 برقراریعدالتورفدتبعیض؛ توجهبهساختارورژیمسیاسیکشوردرتعییننظامجبرانخدمت؛گیریازالگوهایبخشخصوصیوتوجهبهپرداختهایمبتنیبرعملكرد؛

 ب هره
ایجادشفافیتدرپرداختهاازطریقانتشارعمومی؛

 اتخاذسازوکارهایمناسببرایجذبنیروهایمتخصص؛ حرکتبهسمتمالیاتبرمجمدوعدرآمددوحسدابواحددخزاندهبدهمنظدورافزایشنظارتوشفافیت؛
-

توجهبهشاخصPPP

(نسبتقیمتدیتبددیلبرابدریقددرتخریددبراسداس

دیپیبهنرخارزبازار درتعیینحقو گروههایمختلفحقو بگیر؛
جی 

-

تعییننهادتخصصیدرزمینهجبرانخدمتکارکناندربخشدولتی؛
تنوعدرسطحهرمنیرویانسانی(کارکنان مدیرانارشداجراییومقامات)؛
توجهبهتناسبمنطقیومعناداربینحقو گروههایمختلفدرسطحعمودی
وافقی؛
پرداختهادربخشدولتی.

ایجادقواعدومعیارهایکنترلکننده

یافتهها 

بامروریبرادبیاتجبرانخدمت تحلیلنهادهایرسمیوقوانینومقرراتمربوطبده
جبرانخدمتدربخشدولتیایران اصدولعدامجبدرانخددمتمسدتخرجازمقایسده
تجارببینالمللیوهمچنینبهرهگیریازدیدگاهصاحبنظرانوخبرگانبابهرهگیدری
ازروشتحلیلتم مشكوتونارساییهایجبرانخدمتدربخشدولتدیایدراندردو
بندیوتحلیلمیباشند .


ایقابلدسته

زاوزمینه

سطحدرون
عواملدرونزا 

عدمتامینحداقلمعیشتوتكافویپرداختها 


ازجملهمشكوتیکهاک رنظامهایپرداختدرایرانباآنمواجهندعدمتامینحدداقل
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نیازهایمالیکارکناناست.اینامرسببشدهاستکهبسیاریازکارکنداندولدتبده
ویژهکارکنانیکهدردستگاههایاجراییمشمولقانونمدیریتخددماتکشدوریکدار
می کننداساسامازتوانمالیکمدیبرخدوردارباشدندودرتدامینمعیشدتبدامشدكوت
زمصاحبهشوندگانمعتقدند :

اساسیمواجهشوند.برخیا
علیرغمپیشبینیهایالزمدرقوانینومقررات امادولدتهدادرانجداموظیفده
خودکهتأمینمعیشتشاغلینوبازنشستگاناستکوتاهیمیکنند کهبعضداً
زمینهسازتخلفهایاداریتوسطکارمندانواستنكافآندانازوظدایفقدانونی
نیزمیشود .

دامنهشمول 
یكیازمهمتریننكاتیکهدررابطهبانظامجبرانخدمتدرایرانمطرحاستموضدوع
دامنهشمولآنمی باشد.اینامدردرتعیدینمحتدوایتقریبداًکلیدهمدوادقدانونتدأثیر
تعییندقیقجامعهایازدستگاههاوکارکناندولتکهبتواناحكامییكسدان

مستقیمدارد.
برایآنهاوضدکردازحساسیتواهمیتبسیاریبرخورداراست.مصاحبهشوندهایبدرایدن
عقیدهاستکه :

تعمیمقانونمدیریتبهکارکنانشرکتهایدولتدی(حتدیشدرکتهداییکده
شمولقانونبرآنهامستلزمذکرناماست) بانکهاوبیمههایدولتدیعلیدرغم
حكمصریحقانونعموًسببشدهاستکهبهدلیلعدمتوجهبهموضوعدامنده
شمولقانون دولتاجرایآنرادرموردکارکنانشرکتهدایدولتدیمتوقدف
سازدیااینكهبسیاریازآنهاازشمولقانونخارجشوند .

نتایجمطالعاتحكایتازآنداردکهعدمتعیدیندقیدقدامندهشدمولقدانوندرکندار
ضعفدرماهیتحقوقیبرخیازدستگاههایاجرایدی سدببشددهاسدتکدهدرحدال
حاضربیشاز40نوعنظامپرداختدربخشدولتیایرانحاکمباشد .
میزانپرداختها 

بررسیهانشانازآنداردکهمیزانپرداختهادردستگاههایمشمولقدانونمددیریت
خدماتکشدوریدرمقایسدهبدابخدشهدایدولتدی(حداکمیتی)غیرمشدمولقدانونو
بخشهایغیردولتیبهنحوقابلتوجهیکمتراسدتوعمدومتعدادلوتناسدبدرایدن
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زمینهوجودندارد.میزانپرداختهادربخشدولتیبهنحویاسدتکدهنقدشوتدأثیر
یکندد.ازسدویدیگدر
خودرادرحفظونگهداشتسرمایههایانسانیبهخوبیایفانمد 
برانگیزانندهومشو ومحركافرادبدهکداروتدوشبیشدتر کدارآییافدزونتدروارائده
یکندد.ایدنامدر
تترنیستوکیفیتزندگیکاریکارکنانراتأمیننمد 
خدماتباکیفی 
سببشدهاستکهنیروهایمتخصصوکارآمدبهتددریججدذبدسدتگاههدایدولتدی
(حاکمیتی)غیرمشمولقانونیابخشغیردولتیشوند.یكیازمصاحبهشدوندگانبیدان

میدارد :

چنانچهنظامحقو ودستمزدقانونمدیریتدرمیدانرقابتازحریفدانخدود
عقببماندآثارمرئیولینامطلوبآنکلیهشئوندستگاهدولتوزندگیمردم
راتحتتأثیرقرارخواهدداد .
امریکهدرحالحاضرنظامجبرانخدمتایدنقدانونبداآنمواجدهاسدتوعمدوًاز
ظرفیتالزمبرایرقابتدراینزمینهبرخوردارنیست .
عدالتدرپرداخت 
یكیازاهدافاصلیهرنظامپرداختی برقراریعدالتدرپرداختبهکارکنداناسدت.از
منظرتساویدرونسازمانیبهجهتاینكههموارهافزایشحقو ساالنهکارکناندولدت
درمسابقهبانرختدورمبازنددهبدودهاسدت عمدوًپرداخدتهدایمبتندیبدرعملكدردو
پرداختهایتشویقیبرایترمیمحقو وتكافویهزیندههدایزنددگیکارکندانمدورد
استفادهقرارمیگیردودراینصورتنمیتوانانتظارعدالتدرپرداختراداشدتزیدرا
مدیرانعموًابزاریبرایعدالتدرپرداختدراختیارنخواهندداشت.درهمدینرابطده
شوندهایمعتقداست :


مصاحبه
پرداختهاییم لکارانه پاداش مواردخاص....ازمحلدرآمداختصاصیویدا
سایرمنابدوهمچنینازمحلسایرهزینههاباعشمیشوددستگاههاییکدهبدا
البیگریاقدامبهافزایشتخصیصاعتباراتهزینهایخودمیکنندنسدبتبده
سایردستگاههایاجراییمزایایبیشتریدریافتنمدودهو....ایدنامدرموجدب
یگردد .
درپرداختهاوازبینرفتناعتمادملیم 

یعدالتی
ب
ازمنظرتساویبرونسازمانیبهجهتوجودحفرههایقانونی مجوزهایقدانونیخدارج

ازنظددامپرداخددت اسددتفادهازدرآمدددهایاختصاصدیبددرایپرداخددتحقددو ومزایداو
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همچنینخروجدستگاههایاجراییازدامنهشمولقانونمدیریتخدماتکشدوریبده
ژهدستگاههاییکهاز توانمالیبیشتریبرخوردارند تحققعدالتدرپرداخدترابدا

وی
چالشهایجدیمواجهکردهاست .

حداکثرحقوقومزایایقابلپرداخت 
براسدداستبصددرهمدداده()67قددانونمدددیریتخدددماتکشددوریسددقفحقددو ثابددتو
فو العادههایمستمرنبایداز()6برابرحداقلحقدو ثابدتوفدو العدادههدایمسدتمر
تجاوزکند.اگرچهاینتبصدرهمیدزانحدداقلوحدداک رحقدو کلیدهشداغلیناعدماز
کارکنان مدیرانارشداجراییومقاماترامشخصمیکندلكنصدرفاًدرمقدامتعیدین
سقفحقو ثابتومزایایمستمراستوآنچهعموًدربسیاریازدستگاههایاجرایدی
زمینهپرداختهایغیرمتعارفرافراهمکردهاستپرداختهدایغیرمسدتمراسدتکده
شوند.بهاعتقادیكیازمصاحبهشوندگان :

بعضاًبهصورتمستمر(ماهانه)پرداختم 
ی
تبصرهماده()67اینقانونمحلتفسیرهایاجراییمختلفرافراهمنمودهاسدتو
اغلبدستگاههایاجراییکهدارایمقرراتخداصپرداخدتمدیباشدندخدودرادر
یکنند .
دامنهشمولاینتبصرهقلمدادنكردهوازاجرایآناستنكافم 
لذاازجملهنقاطضعفاصلیقانونمدیریتخدماتکشوریبهعندوانقدانونمدادر
درزمینهجبرانخدمتدربخشدولتی عدمتعیینسقفپرداخدتحقدو ومزایدادر
موردکلیهگروههایمختلفحقدو بگیدراسدت.ایدنابهامداتقدانونیومدواردمتعددد
مست نیشدنازدامنهشمولقوانینعمومیدرکنارعدمشدفافیتدرسداختارمدالیو
حقوقیبسیاریازدستگاههایاجراییسببشدهاسدتکدهموضدوعحقدو مقامداتو
مدیرانعالیبهیكیازچالشیترینمسائلبخشعمومیایرانتبددیلشدود.درهمدین
حالنتایجمطالعهتطبیقیومقایسهآنباوضعیتایراننشدانازآنداردکدهدرحدال
حاضرهیچگونهرابطهمنطقیومعناداریبینحقو کارکنانبامددیرانارشدداجرایدی
کشوروجودنداردودراینزمینهشاهدبیعدالتیوتبعیضهستیم .

ستمارزشیابیمشاغل 
سی 
طهداییکدهمشدتملبدرتعددادک یدر
نظامهایامتیازیپرداختحقو ومزایادرمحدی 
سازمانها جمعیتزیادکارکنان تنوعمشداغلبسدیاروتفداوتزیدادشدرایطواوضداع
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تبهنظامهایدرجدهبنددی

یباشند بهنحومطلوبپاسخگونیستودرنهای
محیطکارم 
یارتبهبندیختممیشود.تجداربحاصدلازاجدراینظدامهدایارزشدیابیامتیدازیدر
ایبیانمیدارد :


کند.مصاحبهشونده
سنواتگذشتهصحتایننظریهراتأییدم 
ی
اعمالنظامهایامتیازی مستلزمشناختمطلوبکمیتهاوکیفیتهاوتبدیل
آنهابدهکمیدتهدایریاضدی(امتیداز)قابدلاحتسداباسدت ایدننظدامهدادر
سازمانهایکوچکباتنوعشغلینهچندانزیاد مراجدتصمیمگیریمحدودو
طهایصنعتیقابلیتاجرایبیشتریدارند .
بهویژهدرمحی 

فصلدهمقانونمدیریتخدماتکشوریبرایارزشیابیشغل شاغلوفدو العدادههدا 
امتیازهاییراپیشبینیکردهاستکهباتوجهبهساختاروتغییدراتمسدتمرتشدكیوت
دستگاههایاجراییوتنوعمشداغلدربخدشعمدومیایدران نتدایجمطلدوبراتدأمین
نخواهدساخت .
زمینهای 

عوامل
ساختارهایتخصصینظاماداریدردولتوپارلمان

فآنوبهویدژهبدرهدمزدن

تغییراتمكرردرساختارسازماناداریواستخدامیکشوروتضعی
بنگاههدایدولتدیدرسدازمانبرنامدهوبودجده
ساختارنظارتکنندهبربودجهومجامدعمومی 
کشوریكیازدالیلحادشدنمسائلمربوطبدهپرداخدتهدایغیرمتعدارفبدهویدژهدرحدوزه
شرکتها بانکهاوبیمههایدولتیاست.دربرخیازمواردتصویبنامههدایهیئدتوزیدرانیدا
مصوباتسایرمراجددولتیهمانندشوراهایعالی شوراها مجدامدعمدومی هیئدتهدایامندا
موجببروزمشكلشدهاست.یكیازمصاحبهشوندگانبراینعقیدهاستکه :

درصورتعملكردمناسبمراجعیمانندسازماناداریواسدتخدامی سدازمان
برنامهوبودجهکشور شورایحقو ودستمزد وزارتاموراقتصادیودارایدی 
هیاتتطبیقمصوباتدولت واحدهایبازرسی هیئتوزیرانوعملكردمناسب
ییافت .
یها یقیناًاحتمالبروزاینوضعیتکاهشم 
ذیحساب 
تحلیلنتایجمصاحبههاحكایتازآنداردکهاک رمصاحبهشدوندگانبدرایدنموضدوع
اتفا نظردارندکهسازمانهایمتولیجبرانخدمتدرکشوردرسطحقدوایسدهگانده
دربسیاریازمواردازضعفدرساختارهایقانونی مالیومدیریتیرنجمیبرنددکدهدر
شدولتیایرانتاثیرگذاربودهاند .

تشدیدنابسامانیحقو دربخ
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نظارتوشفافیتدراطالعات 
نهادهاینظارتیکشورفاقدیکسازوکارکارآمدبرایاعمدالنظدارتبدرعملكدردمدالی
نهپرداختحقو ومزایابهمدیرانوکارکناندسدتگاههدای

دستگاههایاجراییدرزمی
اجراییهمانندسازوکارهاییکهدررابطهباشفافیتمالیوجوددارد هستندوکماکدان
ازطریقگزارشگیریهایسنتیعملمیکنند.عدمنظارتهابهصدورتالكترونیكدیو
كپارچهسببشدهاستکهنظارتهابهصورتدقیدقصدورتنپدذیرد.علیدرغموجدود

ی
ماده()92قانونبرنامهششمتوسعهمبنیبراستقرارسامانهثبتحقدو ومزایدا لكدن
مدیرانوذیحسابانانگیزهکافیبرایثبتاطوعاتدراینسامانهراندارنددوبرخدیاز
دستگاههانیزازاینمهمتاکنونسرباززدهاندواطوعاتمربوطبهکارکندانخدودرادر
اینسامانهقرارنمیدهند.همچنیندردروندسدتگاههدایاجرایدی سدازوکارنظدارتی 
شوندگانبراینعقیدهاندکه :


برخیمصاحبه
ضعیفاست.
مسئولینوذیحساباندستگاههایاجراییبهوظایفخودبهطدوردقیدقعمدل
نمیکنندولذاشاهدپرداختهدایخدارجازقدانوندربعضدیازدسدتگاههدای
اجراییهستیم.دردستگاههاییهمکهذیحسابوجودندارد اینقانونگریدزی
بهمقداربیشترینموددارد .
خزانهداریکلکشوردرخصوصکارکنانقراردادیوهمچنینپرداختهایغیرمسدتمر
کارکنانرسمیوپیمانیدستگاههایاجراییکهعمدتامبخشقابدلتدوجهیازحقدو و
مزایایکارکنانراشاملمیشودبهدلیلپرداختازمحلسایرهزینههداویداازمحدل
درآمداختصاصیو...اطوعاتدقیقوشفافینددارد.همچندیندرمدورددسدتگاههدایی
نظیرشرکتها بانکهاوبیمههایدولتدی ونهادهداینظدامی انتظدامیوامنیتدیکده
مشمولشیوهنامهاجرایینیستندبهدلیلعدمدسترسیبهاطوعاتایندستگاهها آمار
دقیقوشفافیوجودندارد.نظاممالیاتیکشورنیزآنگونهکهبایددازتوانداییالزمبدرای
کنترلکمیتدرحقو ومزایایافرادوازسویدیگرکمکبهشفافیتدرپرداخدتهدا
برخوردارنیست.درحالیکهیکنظاممالیاتیکارآمدمیتواندعاملتعدیلگردرآمدهای
غیرمتعارفوایجادشفافیتدربخشعمومیکشورباشد .
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نظامقانونگذاری 
درساختارجمهوریاسومیایرانعووهبرمجلسشورایاسومی شورایعدالیانقدوب
فرهنگیکهوظیفهقاعدهگذاریدرحوزهفرهنگرابرعهدهدارددربرخدیمدوارداقددام
بهقانونگذاریدرحوزهنظاماداریکشورمیکند.چنینامریسببشدهاستکهتعداد
دستگاههایاجراییمست ناشدهازقدوانیناسدتخدامیگسدترشیابدد.درهمدینحدال
ایبیانمیدارد :


مصاحبهشونده
روندشیوهکارودستورگذاریهیاترئیسهمجلسشورایاسومیدررابطهیدا
طرحهاولوایحباموضوعاداریواستخدامیبهنحویاستکهایدنطدرحهداو
لددوایحبددهکمیسددیونهدداییغیددرازکمیسددیوناجتمدداعیواگددذارشددودوایددن
کمیسیونهابدوننگاهجامدوتخصصدیبدهمقولدهنظداماداریدسدتگاههدای
اجراییراازدامنهشمولقوانینعمومیخارجنمایند .
نتایجبررسیهاحكایتازآنداردکهتقریبامتمدامدسدتگاههداییکدهازشدمولقدوانین
عمومیازجملهقانونمدیریتخدماتکشوریخدارجشددهاندددرکمیسدیونیغیدراز
گیریقرارگرفتهاند .


کمیسیوناجتماعیمجلسشورایاسومیموردتصمیم
نظامبودجهریزی 

درحالحاضربودجهسنواتیکشوربهاصلیترینسؤاالتنظیراینكهدولتسداالنهچده
میزاناعتباربابتحقو ومزایایکارکنانتخصیصمیدهدیاهزیندهمدیکندد پاسدخ
نمیدهد.اعتباراتمربوطبهنهادهایامنیتی نظامیوانتظامیتحتعندوانسدایردرج
ازدستگاههدایاجرایدی

میگرددکهاطوعدقیقیازمیزانآندردسترسنیست.برخی
ازدرآمدهایاختصاصیبرخوردارندکهدربسیاریازمواردبرایپرداختحقو ومزایدا
کنند.یكیازمصاحبهشوندگانبیانمیداردکه :

اشوکمکهایرفاهیهزینهم 
ی

وپاد
بودجههایخارجازشمولمصیبتدیگریدرپرداخدتهدایغیرقدانونیاسدت.
بودجههایعمرانینیزبعضاًمورددستبردقرارمیگیردونظارتدقیقدیبدرآن
یشود .
اعمالنم 
اعتباراتمربوطبهحقو ومزایایکارکنانشرکتها بانکهاوموسساتانتفاعیوابسدتهبده
دولت دربودجهسنواتیدرجنمیگدرددواعتبداراتمربدوطبدهحقدو کارکندانومددیران
برخیازموسساتونهادهایعمومیغیردولتینیزازشفافیتالزمبرخوردارنیست .
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نظاممدیریتعملكردوشایستگی 
نظاممدیریتعملكردازجملهمولفههایاصلیوتاثیرگذاربرنظامهایجبدرانخددمت
تلقیمیشودکهمیتواندبهعنوانابزاریکارآمددربرقراریعدالتوپرداخدتمبتندی
برشایستگیمورداستفادهقرارگیرد.یكیازمصاحبهشوندگانمعتقداست:

ضعفدرارزیابیعملكرددستگاههایاجراییونظارتسازماندراینخصوص
سببشدهاستکهکمترشاهدپرداختهایمبتنیبرعملكرددردستگاههدای
دولتیباشیم.
متاسفانهعلیرغمگذشتنزدیکبه19سالازاجرایقانونمددیریتخددماتکشدوری
شاهدآنهستیمکههنوزاقدامیدرزمینهطراحینظاممدیریتعملكردموضوعفصدل
یازدهماینقانونصورتنپذیرفتهاستوعموًنظاممددونوجدامعیبدرایسدنجشو
ارزیابیعملكرددستگاههایاجراییوجودنداردمگردرمواردیکهخوددستگاههااقدام
بهطراحیایننظامکردهباشند.چنینامریسببشدهاستکدهعمدومپرداخدتهدای
مبتنیبرعملكردبهصورتسلیقهایوخارجازقواعدموردنظرقانونگذاروبدونتوجده
بهشایستگیافرادصورتپذیرد .
حاکمیتقانون 
گزارشسنواتگذشتهنهادهاینظارتینشانازآنداردکهدسدتگاههدایاجرایدیبدهویدژه
دستگاههاییکهازشمولقوانینعمومیمسدت نیشددهانددچنددانپایبنددیبدهقدوانینو
مقرراتنداشتهوتحتعناوینمختلفاقدامبهپرداختهدایخدارجازقاعددهبدهمددیرانو
کارکنانخودداشتهاندونهادهایناظرنیزازابزارالزمبدرایرصددومواجدهقدانونیبداایدن
مسئلهبرخوردارنبودهاند.نقشکلیدیشورایحقو ودسدتمزدموضدوعمداده()65قدانون
مدیریتخدماتکشوریازسویدستگاههدایاجرایدیجددیگرفتدهنمدیشدودوعلیدرغم
استنكافدستگاههادررابطهباتكالیفخوددرقبالایدنشدورا امداهدیچگداهدسدتگاههدای
مصاحبهشوندهایمعتقداست :

نمسئلهنشانندادهاند.

نظارتیواکنشیبهای
ساختارشورابرایانجامتكالیفقانونیآنمناسبنیستونهادراهبریکنندده
وتمشیتکنندهنظامومدیریتحقو ودستمزدبخشعمومیبایدمقتددرتر 
ساختمندترومستعدتربرایادارهیکامرک یراالبعادوچندوجهی11وغدامض
همچونحقو ودستمزدباشد .
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نقشبالقوهتأثیرگذارشورایحقو ودستمزدنیزدرسازماناداریواسدتخدامیکشدور
موردتاکیدقرارنگرفتهواینامرسببشدهکهدستگاههایاجرایدینیدزبدهسدادگیاز
کناراینحكمقانونیوالتزامآورعبورکنندوبههرمیدزانکدهمندابدمدالیدراختیدار
مواجراکنند .

ننامهمناسبپرداختآنرانیزتنظی
داشتهباشند آیی 
نتیجهگیریوبحث 

دراینتحقیق نارساییهایجبرانخدمتدربخشدولتدیایدرانبداتكیدهبدرقرائدت
رسمی–قانونی توصیفی-استقرایی ومقایسهای-تاریخینظریهنهادیمدوردبررسدی
قرارگرفت.نتایجیافتهها مطالعاتتطبیقیودیدگاهخبرگانکهبابهدرهگیدریازروش
تحلیلمضمونانجامشدهاست نشدانازآنداردکدهنظدامجبدرانخددمتدربخدش
دولتیایرانباچالشهایمتعددیمواجهاستکهضرورتاصوحایدننظدامودرعدین
حالاتخاذراهكارهایمناسببرایاصوحسایرنظامهاونهادهایموثربدرایدننظدامرا
میکند.
ایجاب 
نتایجاینتحقیقنشانمیدهدکهبیشاز40نوعنظامپرداخدتدربخدشدولتدی
ایرانوجوددارد:ضعفدرماهیتحقوقیبرخیازدسدتگاههدایاجرایدیکشدور؛وجدود
مجوزهایپرداختدرسایرقوانینکشور؛عدمضمانتاجراهدایمناسدبوکارآمد؛عددم
وجودقواعد ضوابطومعیارهایکنترلکنندهرفتارمالیدستگاههایاجرایدیدرزمینده
زگاههایالزمرابدرایسدوءاسدتفاده
حقو ومزایا؛عدمتعیینسقفپرداختیهاکهگری 
متخلفانفراهمکردهاست؛عدمتناسبوتوازندرحقو گروههایمختلفحقدو بگیدر؛
ضعفهایحاکمبرقانونمدیریتخدماتکشوریبهعندوانقدانونمدادر نظیرانتخداب
روشامتیازیکهمناسبجامعهکوچكیازکارکناناست؛اجراینامناسبقدانون؛عددم
رعایتاقتضائاتدستگاههایاجرایی؛عدمتوجهبهحداقلمعیشتکارکنان؛پدیشبیندی
عناصرحقوقیغیرمتعارفبرایتعیینحقو ومزایایمدیرانارشداجراییوبدهویدژه
مقاماتعالیرتبهکشور(بهعنوانم الپرداختاضافهکار حدقالترجمده سدختیکدار 
یسلیقهایدربسدیاری

نوبتکاری)؛زمینهالزمرابرایعدماجرایقانونویابرخوردها
ازدستگاههایاجراییکشورفراهمنمودهاست .

همچنیننتایجاینتحقیقنشانازتاثیرعوامدلزمیندهایدرپرداخدتهدایبخدش
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دولتیدارد:عدمشفافیتدراعتباراتمربوطبهحقو ومزایایشدرکتهدا باندکهداو
بیمدههددایدولتددیوموسسدداتونهادهددایعمددومیغیردولتددی؛اسددتفادهازدرآمدددهای
اختصاصیبرایپرداختحقو ومزایا؛ضعفدرنظارتوشفافیتدرپرداختها؛ضدعف
درنظامهایمدیریتعملكرد؛ضعفدرنظامشایستگی؛ضدعفدرسداختارهایقدانونی 
مالیومدیریتینهادهایمتولیامر؛تعددمراجددتصدمیمگیدریوضدعفدرحاکمیدت
قانون ازدیگرعواملیاستکهتحتعنوانعواملزمینهایازآنهدایدادشددوجبدران
خدمتدربخشدولتیایدرانرامتداثرازخدودسداختهاسدت.درهمدینحدالعوامدل
محیطیدیگرینظیرنظامسیاسیکشورازطریقتحمیلنظردرانتخدابمددیرانیکده
هایالزمدرزمینههایموردنظربرخوردارنباشدند؛

ممكناستازصوحیتوشایستگی
نظاماقتصادیناکارآمدازطریقتحمیلفشارتدورمبدرمعیشدتکارکندانوعددمتدوان
نظامهایجبرانخدمتدرحفظتعادلقدرتخریدکارکنانوزیرساختهایفرهنگدی
جامعهایرانکهدربرخیمواردبرمدارموحظهواغماض دلسوزیوگذشت خدویشو
قومپرستی19وفاصلهقدرتشكلگرفتهاستومیتواندزمینهاهمالکاری چشمپوشی
چشمپوشیازخطاهاوپرداختهایخارجازشایسدتگیوسدلیقهایرافدراهمآورد بده
طورغیرمستقیمبرنظامهایجبرانخدمتدرکشوراثرگذارند.شكل9اهدممشدكوت
فعلینظامجبرانخدمتدربخشدولتیایرانرابهتصویرکشیدهاست.
اینتحقیقدرفرایندانجامبامحدودیتهایینیزمواجهگردیدکهازجملهمدیتدوان

بهدشواریدردسترسیبهاسنادومداركمدرتبطبدارویدههدایرسدمینظدامجبدران
ودادههایمعتبردر9کشورموردمطالعهاشدارهکدرد.

خدمتکارکناندرسایرکشورها
ازدیگرمحدودیتهایاینتحقیقمیتوانبهمشدكوتمربدوطبدهانجداممصداحبهبدا
خبرگاناجرایینظیرعدمهمكداریمددیرانبرخدیازدسدتگاههدایاجرایدیدرانجدام
مصاحبه موحظهدرپاسخگوییبهبرخیازسئواالتوجهتداربودنآنهدابدهجهدت
مسئولیتافراددرسازمانهایذیربط انحرافدرمسیرمصاحبه مشدغلهزیدادمصداحبه
شوندگاندربرخیازمواردکهبعضامزمانکافیرادراختیارمحقققدرارندادندد اشداره
کرد .
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تنوعوتعددبیقوارهدرنظامهایجبرانخدمت؛ضعفدرتعییندامنهشمولقوانینومقرراتموضوعه؛ عدم وجود تناسب منطقی و معنادار بین گروههای مختلفحقو بگیرودرمقایسهبایكدیگر؛
  عدم توجه به اقتضائات دستگاههای اجرایی کشور در قوانینعمومی؛
 عدم قواعد کنترل کننده برای جلوگیری از پرداختهایغیرمتعارف؛
عدمتوجهبهتامینحداقلمعیشت؛ضعفدرتعیینسقفپرداختدرگروههایمختلفحقو بگیر. ضعف در تبیین ساختار و ماهیت حقوقی و مالی برخی ازدستگاههایاجراییکشور؛
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شکل  .2عوامل موثر بر جبران خدمت در بخش دولتی ایران (ماخذ :برگرفته از نتایج و یافتههای
تحقیق)1931 ،

محققبراینعقیدهاستکهنتایجتحقیدقحاضدرمدیتوانددیافتدههدایالزمبدرای
طراحیمدلمطلوبجبرانخدمتدربخشدولتیایدرانرافدراهمسدازدوتداحددود
زیادیمشكوتحاکمبرنظامجبرانخدمتدربخشدولتدیایدرانراحدلکندد.ایدن
مطالعهرامیتوانبامطالعاتدیگریهمچون«بررسیساختاروماهیتنهدادتخصصدی
نظام هایجبرانخددمتدربخدشدولتدیایدران:ایدنتحقیدقبایددبتوانددنقدشهدا 
مسئولیتها راهبردهاوماموریتهاوازسویدیگدرسداختارحقدوقیومددیریتینهداد
تخصصیجبرانخدمتدرایرانراتبیینکند» «امكانسنجیایجدادحسدابمتمرکدز
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خزانهدرایران:اینتحقیقبایدبتواندمواندوسازوکارهایالزمبرایایجدادشدفافیتدر
اطوعاتمربوطبهپرداخت هایمربدوطبدهحقدو ومزایداواعتبداراتبخدشعمدومی
(دولتی)درایرانراتبیینکند» و«طراحدیمددلمطلدوبجبدرانخددمتدربخدش
دولتیایران» تكمیلکرد .
امیداستکهپژوهشهایمربوطبهجبرانخدمتدربخشدولتیایرانتداومیابد .

نوشتها 

پ 
ی
2. Pynes

1. Compensation System

4. Koss

3. Heneman
5. Cardona

.7برزیل شیلی اندونزی کره مالزی فیلیپین روسیهوتایلند

7. Organisation for Economic Cooperation and Development

8 .Public sector employer council secretariat, 2019, B.C. Public Sector Executive
Compensation Disclosure Guidelines
9 .public sector compensation transparency act, 2016
10. Bruni
11. Bertok
12. Mergel

13. Public Expenditure and Financial Accountability
14. Open Government Partnership

15. Global Partnership for Social Accountability
16. Global Initiative for Fiscal Transparency
17. The Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation
18. WBI's Open Government initiative
19. Public Finance Management
20. Public financial management information system
21. Gross income

هایجبرانخدمتموثرندومیتوانندبرکارآمدییدا


ایعواملمحیطیاستکهبرنظام

منظورازعواملزمینه
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(مطالعهایتطبیقیبارویكردنهادگرایی)واحدعلوموتحقیقاتنگارشمحمدرضامالكیسال1129مراجعهشدود.
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Abstract

This article aimed at examining the deficiencies of
compensation system in Iran’s Public Sector. The main question
is: “what deficiencies the Iranian Public Sector compensation
system are facing?” To answer this question, we began an
exploratory studies including; the review of the literature, the
analysis of archival data on formal governmental institutions, as
well as the laws and regulations followed by a comparison of
practices in several countries. In this qualitative cross-sectional
study, data was collected through field observation, the
government documents and archive materials and semistructured interviews. To proceed this pathological study, we
selected interviewees from Iranian political and administrative
experts who were selected based on a purposive and snowball
sampling approach. A thematic analysis was used for
interpretation of interviews. The study results indicate that the
compensation system of Iran’s Public Sector, in addition to
structural deficiencies, suffer from a number of Contextual
factors; unclear budgeting system, inadequate taxation system,
weak performance management system, demerit system,
multiple paralleled decision-making authorities, weak
transparency and monitoring, a deformed diversification of
compensation orderliness, weakness in managerial, financial
and legal structures of governmental agencies and weak legal
nature of certain executive agencies.
Keywords: Deficiency of compensation, compensation system,
governmental institutions, contextual factors, Civil Service Act,
thematic analysis.
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